
 

 

 

 

 

  ГРОМАДСЬКА РАДА 

ПРИ ДНІПРОВСЬКІЙ РАЙОННІЙ В МІСТІ КИЄВІ  

ДЕРЖАВНІЙ АДМІНІСТРАЦІЇ 
 

  02094 м. Київ, бульвар Праці,1/1, тел:573-21-06 

 

ПРОТОКОЛ № 4 

виїзного засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації 
 

м. Київ, вул. Луначарського, 5  

КНП КДЦ Дніпровського району 

М. Києва (актова зала)                                              18 серпня 2015 року, 18.00 

 

Загальна кількість членів Громадської ради при  Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації (далі  - Громадська рада) – 35 осіб. 

Присутні:  

21 член Громадської ради (список додається), секретар Громадської ради 

Черевко Н.П.  

 

На виїзному засіданні  Громадської ради були присутні: 

  

1. Карабаєв Даніїл Таїрович (начальник управління охорони здоров’я 

Дніпровської районної в місті Києві державної адміністрації). 

2. Канаровська Лариса Вячеславівна (голова Ради Київської міської 

профспілки працівників охорони здоров’я). 

3. Седченко Ірина Володимирівна (директор КНП «Консультативно-

діагностичний центр Дніпровського району м. Києва»).  

4. Коляда Елеонора Валеріївна (директор КНП «Центр первинної медіко-

санітарної допомоги №1 Дніпровського району м. Києва»). 

5. Іванченко Ніна Миколаївна (директор КНП «Консультативно-

діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. Києва»). 

 

Слухали: Голову Громадської ради  Павленка А.М., який запропонував 

розпочати засідання Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації. 

Вирішили: Відкрити засідання Громадської ради при Дніпровській районній 

в місті Києві державній адміністрації. 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 



Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Мітюк С.О., 

Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Вирішили: Обрати лічильну комісію у складі 3 осіб та персонально: Мітюк 

С.О., Михайлишина М.О., Стецюру Д.В. 

Голосували: «за» -  21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

ухвалити  наступний порядок денний: 

1. Про перепідпорядкування закладів охорони здоров’я Дніпровського 

району м. Києва Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА). 

Доповідач: Карабаєв Д.Т. 

 

Вирішили: Затвердити порядок денний засідання Громадської ради, 

запропонований Павленком П.М. 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Слухали: Голову Громадської ради Павленка А.М., який запропонував 

нгаступний регламент засідання Громадської ради:  

- для доповідачів по порядку денному – до 10 хв; 

- для виступів  - до 3 хв; 

- для запитань та реплик  - до 1 хв. 

Голосування проводити відкрито. Рішення вважати прийнятим, якщо за 

нього проголосували більшість присутніх. 

Вирішили: Затвердити регламент засідання Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації. 

 

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Перше питання порядку денного:  

«Про перепідпорядкування закладів охорони здоров’я Дніпровського 

району м. Києва Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу 

Київської міської ради (КМДА)» 

 

Слухали: начальника управління охорони здоров’я Дніпровській районній в 

місті Києві державній адміністрації Карабаєва Даніїла Таїровича, який 

проінформував членів Громадської ради при Дніпровській районній в місті 

Києві державній адміністрації про стан реформування галузі охорони 

здоров’я Дніпровського району м. Києва відповідно до Закону України «Про 

порядок проведення реформування системи охорони здоров’я у Вінницькій, 



Дніпропетровській, Донецькій областях та місті Києві» і надав інформацію 

про проекти рішення Київської міської ради щодо перепідпорядкування 

закладів охорони здоров’я Дніпровського району м. Києва Департаменту 

охорони здоров’я та ризики, що виникають уразі прийняття на сесії Київської 

міської ради проекту зазначеного рішення. 

 

В обговорюванні піднятого питання прийняли участь: 

Заслужений працівник охорони здоров’я України, голова Київської міської 

спілки працівників охорони здоров’я - Канаровська Лариса Вячеславівна; 

директор КНП «Консультативно-діагностичний центр Дніпровського району 

м. Києва - Седченко Ірина Володимирівна; директор КНП 

«Консультативно-діагностичний центр дитячий Дніпровського району м. 

Києва - Іванченко Ніна Миколаєвна; директор КНП «Центр первинної 

медіко-санітарної допомоги №1 Дніпровського району м. Києва - Коляда 

Елеонора Валеріївна; заступник голови Громадської ради при Дніпровській 

районній в місті Києві державній адміністрації - Комаренко Сергій 

Володимирович (громадська організація «Правий Сектор»); голова Комітету 

Громадської ради при Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації Комітет з питань Регламенту, законності, охорони громадського 

порядку, антикорупційної діяльності та люстраційних процесів - Кругляк 

Михайло Суренович (Київська міська громадська організація 

«Братерство»); заступник голови Комітету Громадської ради при 

Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з питань 

архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства, благоустрою 

території, екології, охорони навколишнього середовища та цивільного 

захисту населення - Базік Олег Миколайович (Дніпровське районне 

відділення спілки ветеранів Афганістану); голова Комітету Громадської ради 

при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації Комітет з 

питань військово–патріотичного виховання, допомоги учасникам бойових 

дій та волонтерського руху - Фоміних Сергій Амосович (громадська 

організація «Наш дім Дарниця»); член Комітету з питань Регламенту, 

законності, охорони громадського порядку, антикорупційної діяльності та 

люстраційних процесів - Негода Олександр Володимирович (громадський 

діяч, голова громадської організації «Спортивний клуб «Вітязь Поділ»). 

Вирішили:  

1.Інформацію начальника управління охорони здоров’я Дніпровської 

районної в місті Києві державної адміністрації Карабаєва Д.Т. стосовно 

діяльності медичних закладів Дніпровського району м. Києва в рамках 

реформування галузі охорони здоров’я та передачу їх в підпорядкування 



Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради 

(Київської міської державної адміністрації) взяти до відома (додається). 

2. Підтримати Звернення Київської міської профспілки працівників охорони 

здоров’я та громадських організацій м. Києва об’єднання громадських 

організацій «Київське Віче», Всеукраїнська Рада захисту прав та безпеки 

пацієнтів, Київська крайова організація «Всеукраїнське лікарське 

товариство», Київська міська організація роботодавців галузі охорони 

здоров’я до Київського міського голови Кличка В.В., що додається 

3. Висловити категоричну незгоду зі спробами виконавчого органу Київської 

міської ради (Київської міської державної адміністрації) перепідпорядкувати 

заклади охорони здоров’я Дніпровського району м. Києва Департаменту 

охорони здоров’я виконавчого органу Київської міської ради (Київської 

міської державної адміністрації) без широкого обговорення з громадськістю 

Дніпровського району м. Києва. 

4. Звернутися до Президента України Порошенка П.О., Голови Верховної 

Ради України Гройсмана В.Б., Прем’єр-Міністра України Яценюка А.П. щодо 

сприяння у створенні експертно-громадської комісії (із залученням експертів 

у сфері охорони здоров’я, представників пацієнтських та інших громадських 

організацій і спілок) з наданням їй повноважень стосовно перевірки 

діяльності Департаменту охорони здоров’я виконавчого органу Київської 

місцевої ради (Київської міської державної адміністрації) на чолі з в.о. 

директора Департаменту Арешкович А. О. та заступника голови Київської 

міської державної адміністрації Радуцького М. Б. з питань реформування 

галузі охорони здоров’я м. Києва (додається). 

5. Рекомендувати Дніпровській районній в місті Києві державній 

адміністрації організувати разом з депутатами Київської міської ради 

Дніпровського району міста Києва організувати в найкоротші терміни 

широке громадське обговорення з зазначеного питання. 

6. Звернутися до Київського міського голови Кличка В.В. та депутатів 

Київської міської ради від Дніпровського району м. Києва щодо не 

включення в порядок денний сесії Київської міської ради проектів рішень 

Київради від 27.03.2015 №08/231-583/ПР «Про внесення змін до рішення 

Київської міської ради від 26 квітня 2007 року № 456/1117 «Про 

реформування галузі охорони здоров’я в місті Києві» та від 27.03.2015 

№08/231-584/ПР «Про внесення змін до деяких рішень Київської міської 

ради», як таких, що суперечать інтересам Киян та рішенню Київської міської 

ради від 23.07.2015 року « Про управління районами в м. Києві». 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Комітет Громадської 

ради при Дніпровській районній в місті Києві державній адміністрації з 

питань Регламенту, боротьби з корупцією, люстраційних процесів.  

Голосували: «за» - 21 , «проти» - 0, «утримались» - 0. 

Рішення прийнято. 

 

Голова      _______________ А.Павленко 

Секретар      ________________Н.П.Черевко 


